HOOFDSTUK 7:
SPECIFIEKE INSTANTIES VOOR HET AMATEURVOETBAL
Artikel V256

Provinciale Comités van de Voetbal Vlaanderen provincies

1. Samenstelling – Indeling- Aanvulling
11. De provinciale comités van de Voetbal Vlaanderen-provincies zijn samengesteld uit maximum twaalf leden, verkozen door
de provinciale algemene vergadering van de betreffende provincie.
De duur van hun mandaat bedraagt vier jaar. Elk jaar zijn drie leden uittredend en herkiesbaar.
Overgangsmaatregel tot uiterlijk 30.06.2019 voor wat betreft de provincie Brabant VV
11. Het provinciaal comité van de provincie Brabant VV is samengesteld uit dertien leden, verkozen door de provinciale
algemene vergadering van de provincie Brabant VV.
De duur van hun mandaat bedraagt vier jaar. Elk jaar zijn drie leden uittredend en herkiesbaar.
Indien nodig, zullen in 2019 vier leden uittredend zijn, waarvan er drie herverkiesbaar zijn.
12. De Provinciale Comités van Voetbal Vlaanderen-provincies worden ingedeeld in twee onafhankelijke comités:
-

een provinciaal organisatiecomité van 4 leden, bevoegd voor de administratieve en organisatorische taken
een provinciaal tuchtcomité van 8 leden, bevoegd voor de sportieve en disciplinaire jurisdictie

13. De provinciale comités worden, naargelang de noodwendigheden, aangevuld met leden die, naargelang het geval, enkel
zetelen in de gevallen die het recreatief voetbal of futsal of minivoetbal aanbelangen, en waarvan het mandaat 4 jaar bedraagt,
waarbij om de 2 jaar ongeveer de helft herkiesbaar is:
131. In de provincies die recreatief voetbal organiseren
- Antwerpen: 5 leden, waarvan 1 lid toegevoegd wordt aan het provinciaal organisatiecomité en 4 leden aan het
provinciaal tuchtcomité
- Brabant VV: 3 leden, waarvan 1 lid toegevoegd wordt aan het provinciaal organisatiecomité en 2 leden aan het
provinciaal tuchtcomité
Deze leden worden voorgedragen door de betrokken clubs (op welke wijze?)
132. In de provincies die futsal (competitief of recreatief) organiseren
- Oost-Vlaanderen, Limburg: 3 leden, waarvan 1 lid toegevoegd wordt aan het provinciaal organisatiecomité en 2
leden aan het provinciaal tuchtcomité.
Zij worden aangeduid door de provinciale algemene vergadering van het futsal
- Antwerpen: 3 leden, waarvan 1 lid toegevoegd wordt aan het provinciaal organisatiecomité en 2 leden aan het
provinciaal tuchtcomité.
Zij worden voorgedragen door de betrokken clubs (op welke wijze?)
133. In de provincie die minivoetbal organiseert:
- Oost-Vlaanderen: 6 leden, waarvan 1 lid toegevoegd wordt aan het provinciaal organisatiecomité en 5 leden een
afzonderlijke disciplinaire kamer vormen
Zij worden voorgedragen door de betrokken clubs (op welke wijze?)
12. Ze worden, in de provincies die een provinciale competitie futsal organiseren, aangevuld met twee leden welke het futsal
vertegenwoordigen. Deze leden worden verkozen door de provinciale algemene vergadering van het futsal , en zetelen enkel
in zaken die het futsal aanbelangen.
De duur van hun mandaat bedraagt vier jaar. Om de twee jaar is een lid uittredend en herkiesbaar.
14. Elk jaar, na de provinciale algemene vergadering, wordt door al de leden van het provinciaal Comité het bureau
samengesteld (zie Art. B217), dat bestaat uit een Eerste Voorzitter en een aantal ondervoorzitters.
De Eerste voorzitter neemt het voorzitterschap waar van het Provinciaal Organisatiecomité, en is als dusdanig de voorzitter
van de Provincie.

15. De andere leden worden door de Eerste Voorzitter ingedeeld in het provinciaal tuchtcomité of in het provinciaal
organisatiecomité (dat maximaal 4 leden, waaronder de Eerste Voorzitter, zal tellen)
16. Het Provinciaal tuchtcomité zal niet voltallig vergaderen. De Eerste voorzitter zal, rekening houdende met Art. B1746, en
zonder dat hij zelf zetelt, subkamers vormen die van samenstelling kunnen wijzigen.
Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen.
17. In de loop van éénzelfde seizoen kunnen de leden, conform het principe van de scheiding der machten, slechts zetelen in
één van deze comités.
18. Een lid van het Regionaal Bureau Arbitrage mag als waarnemer de vergaderingen van het Provinciaal tuchtcomité
bijwonen. Hij mag worden geraadpleegd.
2. Bevoegdheden van de Eerste Voorzitter
De Eerste Voorzitter is belast met de algemene leiding en organisatie van het Provinciaal Comité. Hij heeft de volgende nietlimitatieve bevoegdheden:
-

een Algemene Vergadering van de leden van het Provinciaal Comité houden;
een reglement van inwendige orde opstellen;
de verschillende Kamers voor de sportieve en disciplinaire jurisdictie, bestaande uit minimum 3 leden, samenstellen en
in geval van verhindering, de samenstelling aanpassen. Hij duidt tevens de kamervoorzitters aan;
dossiers toewijzen aan de verschillende kamers;
toezicht houden op de werking en managing/coaching van de verschillende Kamers;
een jaarverslag opstellen;
suggesties formuleren ter verbetering van de werking van het comité;
het samenroepen en organiseren van de Provinciale Algemene Vergadering.

3. Bevoegdheden van het Provinciaal organisatiecomité
Het Provinciaal organisatiecomité, in samenspraak met de Regional Manager, is bevoegd voor:
-

De organisatie van de in hun provincie in het reglement voorziene kampioenschappen van de provinciale afdelingen en
de provinciale bekers;
het beheer van de vriendschappelijke wedstrijden gepland tussen clubs van deze afdelingen;
de keuring van de terreinen (inbegrepen de verlichting); ze kunnen zich hiertoe laten vergezellen door de andere leden
van het Provinciaal Comité;
de beslissingen betreffende het uitstellen van wedstrijden.

4. Bevoegdheden van het Provinciaal tuchtcomité
41. Oordelend in eerste aanleg
411. Incidenten, laakbare feiten
-

In aanwezigheid en op vordering van een lid van het Parket, oordeelt de kamer over de incidenten, laakbare feiten,
betwistingen, gevallen van wangedrag van spelers, aangeslotenen of toeschouwers en alle feiten ten laste van de clubs
die zich voordoen tijdens (of in rechtstreeks aantoonbare relatie daarmee):
-

-

officiële competities (Art. B1401) van provinciale afdelingen,
vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen van provinciale afdelingen van eenzelfde provincie,
vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen van geconventioneerde clubs die deel uitmaken van
verschillende doch tot dezelfde provincie behorende groeperingen;

klachten betreffende het resultaat van de wedstrijd bij de provinciale eindrondes. Deze beslissingen zijn zonder verhaal.

412. Betrekkingen clubs - spelers
1° Het verhaal ingediend tegen de beslissingen van disciplinaire aard die door een club van provinciale afdelingen van de
provincie tegen haar amateurs en tegen haar niet-spelende aangeslotenen genomen werden;

2° De disciplinaire klachten ingediend door clubs tegen hun spelers of van spelers tegen hun club, indien deze laatste tot de
provinciale afdelingen behoort;
3° De betwistingen, wanneer de club van toewijzing uitkomt in provinciale afdelingen, omtrent:
-

de ontslagprocedure of de heraansluiting na het ontslag als amateur in de maand april (Art. B522);
de administratieve kosteloze transfers wegens speciale omstandigheden (Art. B916).

413. Inbreuken op het Reglement betreffende de Samenwerking met Tussenpersonen (Titel 7) waarbij een Tussenpersoon
gemandateerd is door een club of speler uit het provinciaal Amateurvoetbal.
42. Oordelend in beroep
Over de beslissingen getroffen door de inrichtende instanties van tornooien waaraan uitsluitend ploegen uit de provinciale
afdelingen van de provincie deelnamen of ploegen van clubs van geconventioneerde groeperingen die van verschillende doch
tot dezelfde provincie behorende groeperingen deel uitmaken.

Artikel V262

Beroepscomités (op nationaal en regionaal vlak Voetbal
Vlaanderen)

Ongewijzigd tot:
22. Beroepscomité Voetbal Vlaanderen
Het Beroepscomité Voetbal Vlaanderen is samengesteld uit acht leden:
-

vijf leden aangeduid door de Provinciale Studiecommissie of de Provinciale Verstandhouding van Voetbal Vlaanderenprovincies (Art.B1503)
twee leden- waaronder een jurist- die de Nederlandstalige amateurclubs van hogere afdelingen vertegenwoordigen,
aangeduid door de Nederlandstalige clubs van hogere afdelingen (VACHA), onder toezicht van de Raad van Bestuur van
Voetbal Vlaanderen
een Nederlandstalige jurist, aangeduid door de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen

Deze leden stellen elk jaar het bureau samen: zie Art. B217
23. Eventuele uitbreiding van de Beroepscomités
231. Voor de behandeling:
-

van dopingzaken, moeten het Beroepscomités Voetbal Vlaanderen een geneesheer bevatten en het Nationaal
Beroepscomité KBVB twee geneesheren, één van elke taalrol, in voorkomend geval te putten uit de Pool van Specialisten

-

van zaken van overdracht van patrimonium, moeten het Beroepscomités Voetbal Vlaanderen een accountant bevatten
en het Nationaal Beroepscomité KBVB twee accountants, één van elke taalrol, in voorkomend geval te putten uit de Pool
van Specialisten

-

van competitievervalsing, moeten het Beroepscomité Voetbal Vlaanderen een jurist bevatten en het Nationaal
Beroepscomité KBVB twee juristen, één van elke taalrol, in voorkomend geval te putten uit de Pool van Specialisten.

232. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het futsal, worden de Beroepscomités aangevuld met een
specialist futsal, te putten uit de Pool van Specialisten (Art. B247).
233. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het vrouwenvoetbal, worden de Beroepscomités aangevuld
met een specialist vrouwenvoetbal, te putten uit de Pool van Specialisten (Art. B247).
234. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het recreatief voetbal, worden de Beroepscomités aangevuld
met een specialist recreatief voetbal, te putten uit de Pool van Specialisten (Art. B247).
235. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het minivoetbal, worden de Beroepscomités aangevuld met
een specialist minivoetbal, te putten uit de Pool van Specialisten (Art. B247).
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel B247

Pool van Specialisten

1. Samenstelling
11. Onder specialisten wordt verstaan: accountants, geneesheren, juristen, specialisten futsal, specialisten vrouwenvoetbal,
specialisten recreatief voetbal en specialisten minivoetbal
12. Het Uitvoerend Comité benoemt minimaal:
-

acht leden accountants, vier leden geneesheren en acht leden juristen, waarbij er zal gestreefd worden naar de
taalpariteit;
vier vijf specialisten futsal waarvan drie vier op voordracht van Voetbal Vlaanderen (waarvan één uit het recreatieve
futsal), en één op voordracht van de ACFF;
vier specialisten vrouwenvoetbal, waarvan twee op voordracht van Voetbal Vlaanderen en twee op voordracht van de
ACFF.
Twee specialisten recreatief voetbal, op voordracht van Voetbal Vlaanderen
Twee specialisten minivoetbal, op voordracht van Voetbal Vlaanderen

13. Een lid dat is aangeduid voor een bepaalde discipline, maar dat tevens specialist is van een andere discipline, kan worden
ingezet voor beide disciplines.
14. De aanduiding van de specialisten van de Pool voor een bepaalde instantie gebeurt door de secretaris van de betrokken
instantie.
2. Bevoegdheden
21. Specialisten uit de Pool worden, daar waar het reglement het voorschrijft, ingezet in de betrokken instanties als aanvulling
van deze.
22. Specialisten uit de Pool mogen, indien daartoe de noodzaak bestaat, ingezet worden als vervanger van verhinderde leden
van alle bondsinstanties.

